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Teaterbesök den 26.11. 
Kom med på ”Äktenskapsgrejen”, en av Lilla 
Teaterns pjäser i höst. Vi har reserverat 20 biljetter 
a´ 32 € till tisdagen den den 26.11 kl. 19. Anmäl dej 
till susanne.raiha@hotmail.com senast den 1.11. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Laila Björkstam och Jonna Järnefelt.  

Kallelse till höstmöte 12.11 kl 19  

På mötet behandlas höstmötesärenden enligt § 12 i 
föreningens stadgar. På agendan finns ett övrigt 
ärende gällande två gamla stipendiefonder, 
Hembygdens Vänner i Alberga r.f. Stipendiefond 
vid Alberga Svenska Folkskola och Hembygdens 
Vänner i Alberga r.f. Stipendiefond vid Kilo-
Gröndal Folkskola. Styrelsen föreslår att fonderna 
avslutas och att medlen överförs till Hem och skola 
i Boställsskolan och i Karamalmens skola.  

Kom med och välj ny styrelse för 2020. Den nya 
styrelsen har som uppgift att uppfylla föreningens 
syfte som enligt §2 i stadgarna är ”.. att främja och 
erbjuda meningsfull fritidsverksamhet och trivsel 
för barn, unga och vuxna på orten”. Ganska fritt 
formulerat, det är bara att komma med och hitta på 
saker att göra som man tycker uppfyller syftet, 

utrymmet finns, Thorstorp bara väntar på att det 
skall sjuda av liv i huset. Efter höstmötet fortsätter 
vi att umgås med ost och vin på programmet. 

Den nuvarande styrelsen  
Ordförande Susanne Räihä, vill gärna avgå 
Viceordförande Leif Österberg, i tur att avgå 
Sekreterare Henrik Back 
Ekonom Cecilia Hoffrén, Birgitta Väätäinen  
Nina Walldén, i tur att avgå, inget omval 
Linda Stark, i tur att avgå och bor i Sverige 
Suppleanter Bengt Forsblom, Henrik Räihä  
och Lisbeth Viljanen. 

Det behövs nytt folk om föreningen skall fortsätta 
att fungera!!!! 

Välkomna alla till julpyssel den 2.12 kl. 
17.30 – 19 som vi ordnar i samarbete 
med Karaffen = Föräldraföreningen 
vid Karamalmens daghem. Pysslet 
leds av Daniela Salo, pysselexpert.  

HVA ser till att alla får magen mätt 
av risgrynsgröt och smörgås till det 
facila priset av 5 € för de stora och  
3 € för de små.  Pepparkaks-
bakningen var så lyckad förra året så vi gör det i år 
igen. Välkomna med också mor- och farföräldrar 
till ivriga bagare.  

Nu är golvet i lilla salen i Thorstorp nylackat och fint, 
kom och beundra det på höstmötet. Nästa projekt är 
att fixa köket i vaktmästarbostaden. 

 Hälsar Sussy 

Kalender hösten 2019 
 

28.10 EBUF-/NSU- frågesport  kl 18, Stenhalla  
7.11 Improkväll för ungdomar på Thorstorp 
12.11 HVA Höstmöte, kl 19, Thorstorp, servering  
24.11 NSU-frågesportsfinal, kl 15 i Tenala 
26.11 ”Äktenskapsgrejen”, kl 19 på Lilla Teatern 
2.12 Julpyssel med Karaffen kl 17:30 - 19 
4.12 Teaterklubbsavslutning, Thorstorp 
8.12. Esbo Lucias kröningsfest på Valhalla 
14.12 MIK:s julkonsert 



	 HVAdigiPosten www.hva.fi 
 Nr 76 Oktober 2019 
  

________________________________________________________________________________ 
Hembygdens Vänner i Alberga r.f. (HVA) Föreningshuset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02650 Esbo 

 
 
Regelbundna aktiviteter 

 
HVA Cottletts sähly onsdagar kl. 19.30 Boställ 
Jammarkören med Johanna Almark-Mannila övar 
varannan söndag 

 

 
EBUFs teatergrupper på Thorstorp 
åk 3 – 6 onsdagar kl. 16.30-18 
åk 7 – 9 torsdagar kl. 18-19.30  
Info: https://ebuf.org/lager/teatergrupp/ 

 
Styrelsens förslag till  

VERKSAMHETSPLAN 2020 
 
ALLMÄNT 
Hembygdens Vänner i Alberga r.f:s (HVA:s) syfte är att främja och erbjuda meningsfull 
fritidsverksamhet och trivsel för barn, unga och vuxna på orten. Det här gör vi genom: 

- att ha en aktiv medlemsvärvning 
- information till medlemmarna och andra organisationer som sköts via HVAdigiPosten minst två 
gånger per år. Föreningens hemsida på adressen www.hva.fi  hålls väluppdaterad, likaså 
föreningens Facebook sida. Vi intensifierar vår information i EBUF-nytt som utkommer med 
två nummer per år och skickas till alla medlemshushåll. Vid behov skickas mindre infoblad ut.  
- samarbete med andra föreningar och organisationer 
- att samla in bild- och annat material som hänför sej till Alberga och föreningens aktiviteter.  

HVA är medlem i Esbobygdens Ungdomsförbund r.f. (EBUF). Föreningen är representerad i EBUFs 
styrelse och sänder delegater till dess vår- och höstmöten. HVA deltar i informations- tillfällen, 
kurser och möten som EBUF ordnar. Finns sommarteater, Kulturen vid Ån, Glims höstmarknad och 
frågesporten är årligen återkommande EBUF evenemang där föreningen deltar. 

 
KONTINUERLIGA AKTIVITETER 

- innebandy onsdagskvällar 
- teaterklubbar och barnläger med EBUF 
- familjecaféet för mammor med småbarn i samarbete med Folkhälsan i Alberga  
 

MÖTEN OCH EVENEMANG 
- föreningens vår- och höstmöte 
- teaterbesök för unga och gamla en gång per termin 
- samarbete med föreningen Hem och Skola i Boställsskolan  
i form av till exempel fastlagsjippo och Halloweenfest 
- minst en konsert eller teater för småbarn 
- pysselkvällar inför påsk och jul 
- stickcafé och spelkvällar  
 

MEDELANSKAFFNING 
- medlemsavgift 8 € 
- uthyrning av föreningshuset Thorstorp 
- deltagande i Glims höstmarknad 
 

FÖRENINGSHUSET THORSTORP 
En reparationsplan för huset är gjord och reparationer  
verkställs enligt den. Nästa i tur är köket	uppe	i		
vaktmästarlokalen. 
 

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 
Styrelsen för 2020 verkställer verksamhetsplanen  
och omarbetar den vid behov.

	

KockClubben åt stekt sik i oktober.  


